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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Rumah Sehat   

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 

dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Dinkes (2005), secara umum rumah dapat 

dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria yaitu: (1) memenuhi kebutuhan fisiologis 

meliputi pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, dan terhindar dari 

kebisingan yang mengganggu; (2) memenuhi kebutuhan psikologis meliputi privacy 

yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah; (3) 

memenuhi  persyaratan  pencegahan  penularan  penyakit  antar  penghuni rumah 

meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, limbah rumah tangga, bebas vektor 

penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, dan cukup sinar 

matahari pagi; (4)memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik 

yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain fisik rumah yang 

tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat 

penghuninya jatuh tergelincir (Notoatmodjo, 2003). 

Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat minimum 

komponen rumah dan sarana sanitasi tiga komponen (rumah, sarana sanitasi dan 

perilaku) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Minimum yang memenuhi 

kriteria sehat pada masing-masing parameter adalah sebagai berikut: (1) minimum 

dari kelompok komponen rumah adalah  langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar 
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tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan 

pencahayaan; (2) minimum dari kelompok sarana sanitasi adalah sarana air bersih, 

jamban (sarana pembuangan kotoran), sarana pembuangan air limbah (SPAL), dan 

sarana pembuangan sampah; (3) perilaku sanitasi rumah adalah    usaha kesehatan 

masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik yang 

digunakan (Dinas Kesehatan, 2005). 

Rumah yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf kesehatan 

jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya penyakit dan mengurangi 

daya kerja atau daya produktif seseorang. Rumah tidak sehat ini dapat menjadi 

reservoir penyakit bagi seluruh lingkungan, jika kondisi tidak sehat bukan hanya pada 

satu rumah tetapi pada kumpulan rumah (lingkungan  pemukiman).  Timbulnya  

permasalahan  kesehatan  di lingkungan pemukiman pada dasarnya disebabkan 

karena tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, karena rumah dibangun 

berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya (Notoatmodjo, 2003). 

2.2  Pengelolaan Rumah 

Menurut (Soemirat, 2007) bahwa kesehatan lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan masyarakat. Untuk dapat mengelola kualitas lingkungan terhadap 

ataupun kesehatan masyarakat perlu dihayati hubungannya dengan manusia, yaitu 

ekologi manusia. Konsekuensi dari pengelolaan sanitasi lingkungan yang tidak baik 

maka akan menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan seperti 

meningkatkannya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, 
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terjadinya masalah sosial dan masalah kenyamanan dan keindahan daerah. Salah 

satu bentuk upaya pengelolaan sanitasi lingkungan adalah penerapan rumah sehat 

yang mencakup sanitasi dasar seperti penyediaan air bersih, penggunaan jamban, 

pembuangan limbah dan sampah.  

Menurut WHO, 2001, perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan 

sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Konsep 

tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor resiko dan 

berorientasi pada lokasi bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan 

dan pemeliharaan rumah serta lingkungan sekitarnya. Unsur yang melibatkan apakah 

rumah tersebut memiliki penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk 

memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta membuang kotoran manusia 

maupun limbah lainnya. 

2.3 Syarat-syarat Pengelolaan Rumah Sehat 

 

2.3.1 Memenuhi Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan terhadap suhu dalam rumah yang 

optimal, pencahayaan yang optimal, ventilasi yang memenuhi persyaratan dan 

tersedianya ruang yang optimal untuk bermain anak. Suhu ruangan dalam rumah 

yang ideal yaitu berkisar antara 18-20°C, dan suhu tersebut sangat dipengaruhi oleh 

udara luar, pergerakan udara, dan kelembaban udara dalam ruangan. Pencahayaan 

harus cukup pada waktu siang maupun malam hari. Pada malam hari pencahayaan 

yang ideal adalah cahaya yang bersumber dari listrik atau lampu sedangkan pada 
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waktu pagi hari pencahayaan yang ideal adalah cahaya yang bersumber dari sinar 

matahari. 

2.3.2 Dinding 

Dinding rumah yang terbuat dari tembok adalah baik. Pada dasarnya dinding 

yang terbuat dari tembok untuk kondisi geografis beriklim tropis khususnya kurang 

cocok karena selain mahal dari segi ekonomi juga kurang mendapatkan penerangan 

alamiah yang cukup apalagi bila ventilasinya tidak optimal. 

2.3.3 Atap 

Atap rumah yang terbuat dari genteng umumnya dipakai untuk daerah 

perkotaan maupun pedesaan. Atap dari genteng sangat cocok untuk daerah beriklim 

tropis seperti di Indonesia ini karena dapat menciptakan suhu yang sejuk dalam 

rumah. Atap dari seng dan asbes sebaiknya tidak digunakan, karena selain mahal 

juga menimbulkan suhu panas didalam rumah (Mukono, 2000). 

2.3.4  Ventilasi 

Ventilasi rumah memiliki banyak fungsi. Fungsi pertama adalah untuk 

menjaga pertukaran aliran udara dalam rumah tersebut agar tetap segar dan optimal. 

Hal ini berarti keseimbangan O2 yang diperlukan untuk penghuni rumah tersebut 

tetap terjaga. Kurangnya ventilasi dalam rumah akan menyebabkan kurangnya O2 

dalam rumah yang berarti kadar CO2 yang bersifat racun akan meningkat. Fungsi 

kedua adalah untuk membebaskan udara dari bakteri-bakteri, terutama bakteri 

patogen. Ada dua macam ventilasi yakni ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. 

Ventilasi alamiah adalah di mana aliran udara di dalam ruangan tersebut terjadi 
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secara alamiah melalui jendela, lubang angin maupun lubang yang berasal dari 

dinding dan sebagainya. Ventilasi buatan adalah ventilasi yang menggunakan alat 

khusus untuk mengalirkan udara, misalnya kipas angin dan mesin penghisap udara 

(AC). Ventilasi yang baik berukuran 10% sampai 20% dari luas lantai. Ventilasi 

yang baik akan memberikan udara segar dari luar, suhu optimum 22-24°C dan 

kelembapan 60% (Kusnoputranto dan Suzanna, 2000). 

2.3.5 Pencahayaan 

Rumah yang sehat memerlukan pencahayaan dari cahaya yang cukup dan 

tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk dalam rumah akan 

menyebabkan berkembangnya beberapa bakteri, karena dalam hal ini pencahayaan 

yang kurang akan menjadi media yang sangat baik untuk berkembang biaknya 

bakteri-bakteri tersebut khususnya bakteri patogen. Serta akan menimbulkan 

beberapa masalah kesehatan atau penyakit. 

Cahaya dapat digolongkan menjadi dua yakni: cahaya alamiah yang 

bersumber dari sinar matahari dan cahaya buatan yang bersumber dari lampu. 

Cahaya matahari sangat penting karena dapat membunuh bakteri patogen dalam 

rumah. Perlu diperhatikan ketika membuat jendela sebaiknya diusakahan agar sinar 

matahari dapat masuk ke dalam ruangan secara langsung atau tidak terhalang oleh 

bangunan lain. Fungsi jendela selain sebagai jalan pertukaran udara dalam rumah 

juga sebagai jalan masuknya cahaya. Cahaya bbuatan menggunakan sumber cahaya 

yang bukan alamiah seperti lampu, minyak tanah, listrik, api dan sebagainya. 

Minimal cahaya yang masuk adalah lebih dari 60 lux dan tidak menyilaukan 
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sehingga cahaya matahari dapat membunuh bakter-bakteri patogen (Kusnoputranto 

dan Suzanna, 2000). 

2.3.6 Sarana Penyediaan Air  

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam tubuh manusia 

sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa sekitar 55-60% berat badan 

terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Kebutuhan 

manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci 

dan sebagainya. Pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang 

memerlukan air antara 30-60  liter  per  hari.  Diantara  kegunaan-kegunaan  air  

tersebut,  yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Untuk keperluan air 

minum dan masak air harus mempunyai persyaratan khusus agar air  tersebut  

tidak  menimbulkan  penyakit  bagi  manusia (Notoatmodjo, 2003). 

Sumber air minum utama merupakan salah satu sarana sanitasi yang tidak 

kalah pentingnya berkaitan dengan kejadian diare. Sebagian kuman  infeksius  

penyebab  diare  ditularkan  melalui  jalur  fekal  oral. Mereka dapat ditularkan 

dengan memasukkan  ke  dalam mulut, cairan atau  benda  yang  tercemar  dengan  

tinja,  misalnya  air  minum,  jari-jari tangan, dan makanan yang disiapkan dalam 

panci yang dicuci dengan air tercemar (Depkes RI, 2000). 

Macam-macam sumber air minum antara lain : (1). Air  permukaan  adalah  

air  yang  terdapat  pada  permukaan  tanah. Misalnya air sungai, air rawa dan 

danau; (2). Air  tanah  yang  tergantung  kedalamannya  bisa  disebut  air  tanah 
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dangkal atau air tanah dalam. Air dalam tanah adalah air yang diperoleh 

pengumpulan air pada lapisan tanah yang dalam. Misalnya air sumur, air dari mata 

air; (3). Air angkasa yaitu air yang berasal dari atmosfir, seperti hujan dan salju 

(Slamet,  2002). Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan dalam penyediaan air bersih 

adalah: (1). mengambil air dari sumber air yang bersih; (2). mengambil dan 

menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta menggunakan gayung 

khusus untuk mengambil air; (3). memelihara atau menjaga sumber air dari 

pencemaran oleh binatang, anak-anak, dan sumber pengotoran. Jarak antara sumber 

air minum dengan sumber pengotoran seperti septictank, tempat pembuangan 

sampah dan air limbah harus lebih dari 10 meter; (4). mengunakan air yang direbus; 

(5). mencuci semua peralatan masak dan makan dengan air yang bersih dan cukup 

(Depkes RI, 2000). 

2.2.7  Sarana Pembuangan Tinja 

Pembuangan tinja merupakan bagian yang penting dari kesehatan 

lingkungan. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan memudahkan terjadinya 

penyebaran penyakit tertentu yang penulurannya melalui tinja antara lain penyakit 

diare. Syarat pembuangan kotoran yang memenuhi aturan kesehatan adalah : (1). 

tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya; (2). tidak mengotori air permukaan 

di sekitarnya; (3). tidak mengotori air dalam tanah di sekitarnya; (4). kotoran tidak 

boleh terbuka sehingga dapat dipakai sebagai tempat lalat bertelur atau 

perkembangbiakan vektor penyakit lainnya; (5). tidak menimbulkan bau; (6). 
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pembuatannya murah; (7). mudah digunakan dan dipelihara (Notoatmodjo, 2003). 

Macam-macam tempat pembuangan tinja, antara lain: (1).Jamban cemplung : 

Jamban cemplung ini sering dijumpai di daerah pedesaan. Jamban ini dibuat dengan 

jalan membuat lubang ke dalam tanah dengan diameter 80 ± 120 cm sedalam 2,5 

sampai 8 meter. Jamban cemplung tidak boleh terlalu dalam, karena akan 

mengotori air tanah dibawahnya. Jarak dari sumber minum sekurang-kurangnya 15 

meter; (2). Jamban air : Jamban ini terdiri dari bak yang kedap air, diisi air di dalam 

tanah sebagai tempat pembuangan tinja. Proses pembusukkanya sama seperti 

pembusukan tinja dalam air kali; (3). Jamban leher angsa: Jamban ini berbentuk 

leher angsa sehingga akan selalu terisi air. Fungsi air ini sebagai sumbat sehingga 

bau busuk dari kakus tidak tercium. Bila dipakai, tinjanya tertampung sebentar dan 

bila disiram air, baru masuk ke bagian yang menurun untuk masuk ke tempat 

penampungannya; (4). Jamban bor : Tipe  ini  sama  dengan  jamban  cemplung  

hanya  ukurannya lebih kecil karena untuk pemakaian yang tidak lama, misalnya 

untuk perkampungan  sementara. Kerugiannya bila air permukaan banyak mudah 

terjadi pengotoran tanah permukaan (meluap); (5). Jamban keranjang : Tinja 

ditampung dalam ember  atau bejana lain dan kemudian dibuang di tempat lain, 

misalnya untuk penderita yang tak dapat meninggalkan   tempat   tidur. Sistem   

jamban   keranjang   biasanya menarik lalat dalam jumlah besar, tidak di lokasi 

jambannya, tetapi disepanjang  perjalanan  ke  tempat  pembuangan.  Penggunaan  

jenis jamban ini biasanya menimbulkan bau; (6). Jamban parit : Dibuat lubang dalam 

tanah sedalam 30 - 40 cm untuk tempat defeacite. Tanah galiannya dipakai untuk 
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menimbunnya. Penggunaan jamban parit sering mengakibatkan pelanggaran standar 

dasar sanitasi, terutama yang berhubungan dengan pencegahan pencemaran tanah, 

pemberantasan lalat, dan pencegahan pencapaian tinja oleh hewan; (7). Jamban 

empang / gantung : Jamban ini semacam  rumah-rumahan  dibuat di atas kolam, 

selokan, kali, rawa dan sebagainya. Kerugiannya mengotori air permukaan sehingga 

bibit penyakit yang terdapat didalamnya dapat tersebar kemana-mana dengan air, 

yang dapat menimbulkan wabah; (8). Jamban kimia : Tinja ditampung dalam suatu 

bejana yang berisi caustic soda sehingga dihancurkan sekalian didesinfeksi. Biasanya 

dipergunakan dalam kendaraan umum misalnya dalam pesawat udara, dapat pula 

digunakan dalam rumah. Tempat pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat 

sanitasi akan meningkatkan risiko terjadinya diare berdarah pada anak balita sebesar 

dua kali lipat dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai kebiasaan membuang 

tinjanya yang memenuhi syarat sanitasi (Entjang, 2000) 

Anak balita yang berasal dari keluarga yang menggunakan jamban yang 

dilengkapi dengan tangki septik, prevalensi diare 7,4% terjadi di kota dan 7,2% di 

desa. Sedangkan keluarga  yang  menggunakan  kakus  tanpa  tangki  septik  12,1%  

diare terjadi di kota dan 8,9% di desa. Kejadian diare tertinggi terdapat pada 

keluarga yang mempergunakan sungai sebagai tempat pembuangan tinja, yaitu 17% 

di kota dan 12,7 di desa (Entjang, 2000). 

2.2.8 Jenis Lantai Rumah 

Syarat rumah yang sehat jenis lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau 

dan tidak basah pada musim penghujan. Lantai rumah dapat terbuat dari: ubin atau 
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semen, kayu, dan tanah yang disiram kemudian dipadatkan. Lantai yang basah dan 

berdebu dapat menimbulkan sarang penyakit (Notoatmodjo, 2003). 

Lantai yang baik adalah lantai yang dalam keadaan kering dan tidak lembab. 

Bahan lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan, paling tidak perlu diplester dan 

akan lebih baik kalau dilapisi ubin atau keramik yang mudah dibersihkan (Depkes, 

2002). Jenis lantai rumah tinggal mempunyai hubungan yang bermakna pula dengan 

kejadian diare pada anak balita, Hal ini ditinjau dari jenis alas atau bahan dasar 

penutup bagian bawah, dinilai dari segi bahan dan kedap air. Lantai dari tanah lebih 

baik tidak digunakan lagi, sebab bila musim hujan akan lembab sehingga dapat 

menimbulkan gangguan atau penyakit pada penghuninya, oleh karena itu perlu 

dilapisi dengan lapisan yang kedap air (disemen, dipasang keramik, dan teraso). 

Lantai dinaikkan kira-kira 20 cm dari permukaan tanah untuk mencegah masuknya 

air ke dalam rumah (Sanropie, 1989). 

2.2.9  Sampah 

Sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak terpakai lagi 

oleh manusia atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan 

manusia dan dibuang. Pengelolaan sampah  yang baik adalah dengan cara 

dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengangkutan. Pengumpulan sampah menjadi 

tanggung jawab masing-masing rumah tangga yang dalam hal ini menghasilkan 

sampah. Selanjutnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan. Hal ini dilakukan untuk 

sampah yang berbentuk sampah padat, yakni bisa dilakukan pembakaran dalam 
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tungku pembakaran, ditimbun dalam tanah, maupun dibuat pupuk. Dengan demikian 

akan tercipta lingkungan dalam rumah yang bersih dan menyehatkan (Evierni dkk, 

2010). 

2.3.10  Air Limbah 

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari 

limbah rumah tangga. Pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang 

dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan hidup. Cara 

pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan cara yang sederhana yakni dengan 

melakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran ini dilakukan untuk 

menurunkan konsentrasi dari air limbah itu sendiri, kemudian baru dibuang.  

Cara lain adalah dengan membuat kolam oksidasi. Pada umumnya cara ini 

adalah memanfaaatkan cahaya langsung dari sinar matahari, ganggang, bakteri dan 

oksigen dalam pembersihan secara alamiah. Cara selanjutnya adalah dengan 

membuat saluran irigasi yakni dengan membuat parit terbuka untuk saluran 

pembuangan air limbah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar air limbah meresap 

terlebih dahulu kedalam parit-parit terbuka yang dalam hal ini terbuat dari galian 

tanah sehingga lingkungan sekitar tidak akan tercemar (Evierni, 2010).  

2.3.11  Kepadatan Hunian Tempat Tidur 

Luas ruang tidur minimal 8 meter dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 

dua orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah 5 tahun (Depkes RI, 

1999). 
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2.3.12 Kelembaban 

Kelembaban rumah yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan daya tahan 

tubuh seseorang dan meningkatkan kerentanan tubuh terhadap penyakit terutama 

penyakit infeksi. Kelembaban juga dapat meningkatkan daya tahan hidup bakteri. 

Kelembaban dianggap baik jika memenuhi 40-70% dan buruk jika kurang dari 40% 

atau lebih dari 70%. Kelembaban berkaitan erat dengan ventilasi karena sirkulasi 

udara yang tidak lancar akan mempengaruhi suhu udara dalam rumah menjadi rendah 

sehingga kelembaban udaranya tinggi. Sebuah rumah yang memiliki kelembaban 

udara tinggi memungkinkan adanya tikus, kecoa dan jamur yang semuanya memiliki 

peran  besar  dalam  patogenesis  penyakit  pernafasan (Vita Oktaviani, 2005). 

2.3.13  Memberikan Kebutuhan Psikologis 

Kebutuhan psikologis berfungsi untuk menjamin privacy bagi penghuni 

rumah. Perlu adanya kebebasan untuk kehidupan keluarga yang tinggal dalam rumah 

tersebut secara normal. Penataan ruang dalam rumah sebaiknya diatur agar memenuhi 

rasa keindahan dan kenyamanan. Selain itu diperlukan adab sopan santun dalam 

lingkungan perumahan agar tercipta keharmonisan dalam pergaulan (Kusnoputranto 

dan Suzanna, 2000). 

2.3.14 Memberi Perlindungan/Pencegahan terhadap Bahaya Kecelakaan 

Dalam Rumah 

Konstruksi rumah yang kuat sebaiknya tidak menggunakan asbes, hal ini 

bertujuan untuk menghindari bahaya kebakaran dan pencegahan kemungkinan 
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kecelakaan misalnya jatuh atau kecelakaan mekanik lainnya. Tiga indikator rumah 

rumah sehat yang dinilai yakni meliputi, higiene rumah, sarana sanitasi dan perilaku 

penghuni dengan rician sebagai berikut: (1). Kelompok higiene rumah meliputi: 

langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga dan ruang 

tamu, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur dan pencahayaan; (2). Kelompok 

sarana sanitasi meliputi: sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana 

pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah; (3). Kelompok perilaku 

penghuni meliputi: membuka jendela kamar tidur, membuka jendela keluarga, 

membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja bayi dan balita ke jamban dan 

membuang sampah pada tempat samapah (Evierni, 2010). 

2.4 Kualitas Udara dalam Ruangan 

Kualitas udara di dalam ruang rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain, bahan bangunan (misal; asbes), struktur bangunan (misal; ventilasi), bahan 

pelapis untuk furniture serta interior (pada pelarut organiknya), kepadatan hunian, 

kualitas udara luar rumah (ambient air   quality), radiasi dari Radon  (Rd),  

formaldehid, debu, dan kelembaban yang berlebihan. Selain itu, kualitas udara juga 

dipengaruhi oleh kegiatan dalam rumah seperti dalam hal penggunaan energi tidak 

ramah lingkungan, penggunaan sumber energi yang relatif murah seperti batubara dan 

biomasa (kayu, kotoran kering dari hewan ternak, residu pertanian), perilaku  

merokok dalam rumah, penggunaan pestisida, penggunaan bahan kimia pembersih, 

dan kosmetika. Bahan-bahan kimia tersebut dapat mengeluarkan polutan yang dapat 
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bertahan dalam rumah untuk jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian 

kualitas udara tidak bebas dalam ruangan sangat bervariasi. Apabila terdapat udara 

yang tidak bebas dalam ruangan, maka bahan pencemar udara dalam konsentrasi 

yang cukup memiliki kesempatan untuk memasuki tubuh penghuninya. 

Gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dalam ruang rumah 

sebagian besar terjadi di perumahan yang cenderung menggunakan energi untuk 

memasak dengan energi biomasa. Pencemaran udara dalam ruang (indoor air 

pollution) terutama rumah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada 

umumnya orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan di 

dalam rumah sehingga rumah menjadi sangat penting sebagai lingkungan  mikro  

yang  berkaitan  dengan  risiko  dari  pencemaran udara. 

Dampak dari adanya pencemar udara dalam ruang rumah terhadap kesehatan 

dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan kesehatan 

secara langsung dapat terjadi setelah terpajan, antara lain yaitu iritasi mata, iritasi 

hidung dan tenggorokan, serta sakit kepala, mual dan nyeri otot (fatigue), termasuk 

asma, hipersensitivitas pneumonia, flu dan penyakit–penyakit virus lainnya. 

Sedangkan gangguan kesehatan secara tidak langsung dampaknya dapat terjadi 

beberapa tahun kemudian setelah terpajan, antara lain penyakit paru, jantung, dan 

kanker, yang sulit diobati dan berakibat fatal (Menkes, 2011). 

Sumber pencemaran udara dalam ruangan dapat dirinci menjadi 5 bagian 

sumber yakni : (1) rokok, pestisida, bahan pembersih ruangan, (2) pencemaran dari 

luar gedung meliputi masuknya gas buangan kendaraan bermotor, cerobong asap 
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dapur karena penempatan lokasi ventilasi yang tidak tepat, (3) pencemaran dari bahan 

bangunan seperti formaldehide, lem, asbestos, fiberglas, dan bahan lainny, (4) 

pencemaran mikroba meliputi bakteri, jamur, virus, protozoa yang dapat ditemukan di 

saluran udara dan alat pendingin ruangan beserta seluruh sistemnya, (5) kurangnya 

udara segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan kurangnya perawatan 

sistem peralatan ventilasi (Keman Soedjajadi, 2005). 

Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah menurut (Menkes, 2011) 

meliputi : (1). Kualitas fisik, terdiri dari parameter: partikulat (Particulate 

Matter/PM2,5 dan PM10), suhu udara, pencahayaan, kelembaban, serta pengaturan 

dan pertukaran udara (laju ventilasi); (2). Kualitas kimia, terdiri dari parameter: 

Sulfur dioksida (SO2), Nitrogen dioksida (NO2), Karbon monoksida (CO), Karbon 

dioksida (CO2), Timbal (Plumbum=Pb), asap rokok (Environmental Tobacco 

Smoke/ETS), Asbes, Formaldehid (HCHO), Volatile Organic Compound (VOC); (3).  

Kualitas biologi terdiri dari parameter: bakteri dan jamur. 

1. Persyaratan Fisik 

No. 
Jenis Parameter Satuan 

Kadar yang 

dipersyaratkan 

1. Suhu Celcius 18-30 

2. Pencahayaan Lux Minimal 60 

3. Kelembaban %Rh 40 - 60 

4. Laju Ventilasi m/dtk 0,15 – 0,25 

5. PM2,5 µg/m3 35 dalam 24 jam 

6. PM10 µg/m3 ≤ 70 dalam 24 jam 
(Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011) 
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2. Persyaratan Kimia 

No. 
Jenis Parameter 

Satuan Kadar maksimal 

yang 

dipersyaratkan 

Keterangan 

1. Sulfur dioksida          (SO2) ppm 0,1 24 jam 

2. Nitrogen dioksida      (NO2) ppm 0, 04 24 jam 

3. Carbon monoksida    (CO) ppm 9,00 8 jam 

4. Carbondioksida         (CO2) ppm 1000 8 jam 

5. Timbal                        (Pb) µg/m3 1,5 15 menit 

6. Asbes serat/ 
ml 

5 Panjang 
serat 5µ 

7. Formaldehid (HCHO) ppm 0,1 30 menit 

8. Volatile Organic Compound (VOC) ppm 3 8 jam 

9. Environmental Tobaco Smoke (ETS) µg/m3 35 24 jam 

(Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011) 

3. Persyaratan Kontaminan Biologi 
 

Parameter kontaminan biologi dalam rumah adalah parameter yang 

mengindikasikan kondisi kualitas biologi udara dalam rumah seperti bakteri, dan 

jamur. 

 

 

 

 

(Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011) 

Catatan : 

- CFU= Coloni Form Unit 

- Bakteri patogen yang harus diperiksa : Legionela, Streptococcus aureus, Clostridium 

dan bakteri patogen lain bila diperlukan. 

No. 
Jenis Parameter Satuan Kadar maksimal  

1. Jamur CFU/m3 0 CFU/m3 

2. Bakteri patogen CFU/m3 0 CFU/m3 

3. Angka kuman CFU/m3 < 700 CFU/m3 
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2.5 Hubungan Cemaran Mikrobiologi Udara terhadap Gangguan Kesehatan  

Udara dengan kadar kelembapan yang terlalu tinggi serta sirkulasi udara yang 

tidak tepat dan jarak kerapatan antar bangunan yang terlalu rapat akan mampu 

merangsang tumbuh dan berkembangnya mikrobiologi seperti virus, bakteri, jamur, 

dan protozoa. Virus, bakteri dan jamur dapat menyebabkan infeksi dan reaksi alergik 

pada lingkungan dalam ruangan tertutup. Infeksi oleh bakteri tertentu seperti penyakit 

legionnaire dapat disebarkan melalui AC yang menggunakan cooling towers. Sistem 

ventilasi yang buruk tersebut akan membantu pertumbuhan organisme mikrobiologi. 

Sedangkan pemaparan untuk waktu yang lama oleh jamur dan mikroorganisme 

lainnya dapat menyebabkan alergi atau reaksi asmatik bagi penghuni ruangan ber-AC 

(Arjani Ida, 2011). 

Mikroba yang tersebar dalam ruangan dikenal dengan istilah bioaerosol. 

Bioaerosol di dalam ruangan dapat berasal dari lingkungan luar dan kontaminasi dari 

dalam ruangan. Bioaerosol dari lingkungan luar dapat berupa jamur yang berasal dari 

organisme yang membusuk, tumbuh-tumbuhan yang mati dan bangkai binatang, 

bakteri Legionella yang berasal dari soil-borne yang menembus kedalam ruang, alga 

yang tumbuh dekat koam/danau dan masuk ke dalam ruangan melaui hembusan angin 

dan jentik-jentik serangga di luar ruangan dapat menembus bangunan tertutup. 

Kontaminasi yang berasal dari dalam ruangan banyak terjadi pada kelembapan udara 

antara 25%-75%. Pada kisaran ini spora jamur akan meningkat dan terjadi 

peningkatan pertumbuhan jamur dan sumber kelembapan di dalam atau disekitar 

ruangan misalnya tandon air dan bak air di kamar mandi. 
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Kualitas udara didalam ruangan sangat mempengaruhi kenyamanan penghuni 

ruangan tersebut. Kualitas udara yang buruk akan menimbulkan dampak negatif 

berupa keluhan gangguan kesehatan. Dampak pencemaran udara dalam ruangan 

terhadap tubuh terutama daerah tubuh atau organ tubuh yang kontak langsung dengan 

udara  meliputi organ adalah sebagai berikut : (1) Iritasi selaput lendir : Iritasi mata, 

mata pedih, mata merah, mata berair, (2) Iritasi hidung : bersin, gatal, iritasi 

tenggorokan sakit menelan, batuk kering, (3) Gangguan neurotoksik : sakit kepala, 

lemah/capai, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, (4) Gangguang paru-paru dan 

pernafasan : batuk, nafas berbunyi/mengi, sesak nafas, rasa berat di dada, (5) 

Gangguan kulit : kulit kering dan kulit gatal, (6) Gangguan saluran pencernaan : 

diare/mencret, (7) Lain-lain : Gangguang perilaku, gangguan saluran kencing, sulit 

belajar, dll (Corie, dkk. 2005). 

Mikroba pencemar udara dapat berupa khamir dan kapang. Khamir adalah 

fungi (jamur) bersel satu ;  berbentuk bulat oval, atau silindris, berdiameter 3-5 

nanomilimeter, sebagian berkembang biak dengan membentuk tunas dan membelah 

diri. Habitat khamir umumnya ada pada makanan. Kapang adalah jamur berfilamen. 

Satu filamen disebut hifa; kelompok hifa yang tumbuh pada suatu media disebut 

miselium. Hifa terbentuk dari spora jamur. Spora berdiameter 3-30 nanomilimeter. 

Habitat kapang umumnya pada kayu dan kertas. 

Fungi menyebabkan penyakit pada manusia melalui salah satu dari empat cara 

berikut: (1) reaksi alergi karena terpapar oleh spora atau sel vegetatif fungi yaitu 

demam, asma, atau penyakit pada paru-paru yang berlangsung lama dan parah, (2) 
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keracunan akibat racun yang diproduksi fungi dimonal aflatoksin dapat 

mengakibatkan kanker hati, (3) mycoses, yaitu infeksi jamur dalam tubuh seperti 

histoplasmosis, candidiasis, superfisial mycoses (rambut, kulit, kuku), intermediate 

mycoses (saluran nafas, jaringan bawah kulit), systemic mycoses  (jaringan organ  

dalam);  atau  fungi  merusak persediaan makanan sehingga menyebabkan kelaparan . 

Salah satu jenis kapang patogen yang sering mencemari udara di dalam ruangan 

adalah Aspergillus. Kapang tersebut dapat menyebabkan pulmonary aspergillosis 

karena  menghirup udara  yang  terkontaminasi kapang Aspergillus. Aspergillus 

merupakan mikroorganisme multisel berfilamen. Bersifat heterotrofik, dan dapat 

ditemukan pada media organik tak hidup. Kapang dapat digunakan sebagai indikator 

pencemaran udara. 

Bakteri, kapang, serbuk sari, dan virus adalah jenis-jenis kontaminan biologis. 

Jenis kontaminan ini berkembang biak dalam air yang menggenang di dalam pipa 

saluran air,  alat  pelembab udara,  wadah  drainase,  atau  pada genangan air di langit-

langit, karpet, atau penyekatan. Kadangkala,   kotoran   serangga   dan   burung   dapat 

menjadi sumber kontaminasi. Gejala fisik yang biasa dijumpai akibat kontaminan 

biologis adalah batuk, dada sesak, demam, menggigil, nyeri otot, dan reaksi alergi 

seperti iritasi membran mukosa dan  kongesti saluran nafas atas. Salah satu bakteri 

kontaminan udara dalam ruang, Legionella, menyebabkan Legionnaire’s Disease dan 

Pontiac Fever (Laila Fitria, 2008). 

 

 



10 

 

Dalam kondisi normal, di dalam udara mengandung banyak debu yang telah 

tercemar oleh bermacam-macam mikroba, misalnya yang bersifat saprofit dan tidak 

berbahaya. Apabila segelas air jernih ditaruh di atas meja tanpa penutup, maka dalam 

3-4 hari air dalam gelas tersebut akan mulai tampak keruh. Dalam keadaan khusus, 

udara dapat menjadi medium penyebaran beberapa penyakit karena droplet, tetes 

kecil, yang dikeluarkan dari mulut ketika batuk, bersin, atau pada saat berbicara yang 

secara tidak langsung tercemar oleh mikroba patogen (Indyah Arty, 2005). 

 Kualitas udara didalam ruangan sangat mempengaruhi kenyamanan penghuni 

ruangan tersebut. Kualitas udara yang buruk akan menimbulkan dampak negatif 

berupa keluhan gangguan kesehatan. Dampak pencemaran udara dalam ruangan 

terhadap tubuh terutama daerah tubuh atau organ tubuh yang kontak langsung 

dengan udara  meliputi organ adalah sebagai berikut : (1) Iritasi selaput lendir : 

Iritasi mata, mata pedih, mata merah, mata berair, (2) Iritasi hidung : bersin, gatal, 

iritasi tenggorokan sakit menelan, batuk kering, (3) Gangguan neurotoksik : sakit 

kepala, lemah/capai, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, (4) Gangguang paru-paru 

dan pernafasan : batuk, nafas berbunyi/mengi, sesak nafas, rasa berat di dada, (5) 

Gangguan kulit : kulit kering dan kulit gatal, (6) Gangguan saluran pencernaan : 

diare/mencret, (7) Lain-lain : Gangguang perilaku, gangguan saluran kencing, sulit 

belajar, dll (Corie, dkk. 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudarmaji, 2005) bahwa jamur dan 

kuman adalah dua variabel yang signifikan terhadap timbulnya gangguan kesehatan 

pada ruangan dalam rumah, yakni : (1) Jamur berpengaruh terhadap terjadinya 
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gangguan kesehatan berupa iritasi hidung yang berarti bahwa semakin banyak 

jumlah koloni jamur dalam ruangan maka resiko 16,463 kali lebih besar untuk 

terjadinya iritasi hidung, (2) Kuman berpengaruh terhadap terjadinya gangguan 

kesehatan berupa mual yang berarti semakin banyak jumlah koloni kuman dalam 

ruangan mempunyai resiko 1,008 kali lebih besar untuk dapat terjadinya resiko 

terjadinya mual. 

2.6 Tipe-tipe Rumah 

Penggolongan mengenai tipe rumah telah diatur dalam (Menteri Negara dan 

Perumahan Rakyat, 1992) tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan 

Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang mengatur mengenai 

Rumah Sederhana, Rumah Menengah dan Rumah Mewah adalah : 

2.6.1 Rumah Tipe Sederhana  

Rumah yang tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 

m2 , dibangun diatas kapling tanah seluas 54 m2 sampai dengan 200 m2 dengan biaya 

pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk 

pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku. 

2.6.2 Rumah Tipe Menengah  

Rumah yang tidak bersusun  diangun diatas tanah dengan luas kavling 54 m2 

sampai dengan 600 m2, biaya pembangunan per meter persegi tidak melebihi dari 

harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C sampai dengan 



10 

 

harga per meter persegi tertinggi untuk rumah dinas tipe A yang berlaku da rumah 

tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 200 m2 sampai 

dengan 600 m2 dan pembangunan per meter perseginya tidak tidak lebih kecil atau 

sama dengan  harga satuan per meter persegi tertinggi untuk pembangunan 

perumahan tipe C yang berlaku. Luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan 

KDB dan KLB yang diijinkan dalam rencana tata ruang yang berlaku. 

2.6.3 Rumah Tipe Mewah  

Rumah yang tidak bersusun yang dibangun diatas kavling tanah seluas 54 m2 

sampai dengan 2000 m2, biaya pembangunan per m2 tidak melebihi harga satuan per 

m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe A yang berlaku dan tidak bersusun 

yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling 600 m2 sampai dengan 2000 m2 dan 

pembangunan per meter perseginya tidak lebih kecil atau sama dengan harga satuan 

per meter persegi tertinggi untuk pembangunan perumahan tipe A yang berlaku, 

dengan luas lantai anguna rumah disesuaikan dengan KDB dan KLB yang diijinkan 

dalam rencana tata ruang yang berlaku. 

2.7 Sumber belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber (data,manusia, dan barang) yang dapat 

dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk 

memperlanjar proses belajar. Fungsi utama sumber beajar adalah untuk meningkatkan 

minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran. Maka dari itu sehubungan 
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dengan penelitian ini peneliti mencoba membuat suatu alternatif dari sumber belajar 

itu sendiri yakni dengan membuat suatu majalah biologi yang berkaitan langsung 

dengan penelitian pengaruh cemaran mikrobiologi pada rumah tipe menengah 

tersebut (Destri Riyani, 2013). 

Majalah biologi berpeluang diimplementasikan dikelas karena majalah biologi 

memiliki beberapa komponen yang mendukung dalam proses pembelajaran. Selain 

ringkasan materi dan latihan soal, majalah biologi juga dilengkapi dengan kegiatan 

praktikum (eksperimen). Tampilan majalah biologi ini disajikan semenarik mungkin 

dan berwarna sehingga diharapkan dapat merangsang siswa untuk mempermudah 

menerima pembelajaran IPA terutama pada materi pencemaran lingkungan yakni 

pada SMP kelas VII semester II dengan Kompetensi Dasar menganalisis terjadinya 

pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Indikator pembelajaran 

yakni : (1) Menjelaskan pengertian pencemaran udara, (2) Menyebutkan faktor-faktor 

penyebab pencemaran udara, (3) Menjelaskan dampak pencemaran udara. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2.8 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel yang diteliti 

Variabel yang tidak diteliti 

Rumah 
Tipe 

Menengah 

Komponen 
Rumah 
Sehat 

1. Cemaran 
Mikroba pada 
Ruang Tamu 

2. Cemaran 
Mikroba pada 
Ruang Ruang 
Keluarga 

3. Cemaran 
Mikroba pada 
Ruang Kamar 
Tidur 

4. Cemaran 
Mikroba pada 
Ruang Kamar 
Mandi 

5. Cemaran 
Mikroba pada 
Ruang Dapur 

Total 
Cemaran 
Mikroba 

Perilaku Pengelolaan 
Rumah Sehat 

Jenis 
Cemaran 
Mikroba 




